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ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

ссееенннзззууааалллннии 
ррруууусссооокккоооссси
 иииии ееееелллеееегааннннттннниии
 ббббббррррррииинннеееттттииии

ОД ТРЕНДИ РУСА ДО ТЕМНО КАФЕНА  - во неверојатната палета 
на бои, која ги следи најновите модни трендови, секоја жена 
ќе ја пронајде совршената боја за себе. Екстремно нежната 
формула овозможува 100 % покривање на белите влакна и 
дава прекрасен,здрав изглед. И дава свиленкаста мекост и 
брилијантност на косата.

НАЈТЕМНО КАФЕНА

ТЕМНО КАФЕНА

СРЕДНО КАФЕНА

СВЕТЛО КАФЕНА КОН БАКАРНА

ЧОКОЛАДНО КАФЕНА

СРЕДНО КАФЕНА КОН ЗЛАТНА

СВЕТЛО КАФЕНА

ТЕМНО РУСА

ТЕМНО ЗЛАТНО РУСА

СРЕДНО РУСА

СРЕДНО ПЕПЕЛАВО РУСА

СВЕТЛО РУСА

ПРИРОДНО СВЕТЛО РУСА

ИНТЕНЗИВНО СВЕТЛО РУСА

ИНТЕНЗИВНО СВЕТЛО РУСА ШАМПАЊ

ИНТЕНЗИВНО СВЕТЛО ПЕПЕЛАВО РУСА
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ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

,,Ми се допаѓа што сум русокоса! Трајната боја за коса на Advance 
Techniques ми овозможи да ја добијам совршената руса нијанса, број 9.0. 
Мојата коса се чувствува мазно, а бојата изгледа свежо и сјајно.“

главен вокалист на групата Black Eyed Peas и мултиплатинест соло изведувач

1.  ПОДГОТВИТЕЛЕН ТРЕТМАН 
Подгответе ја косата со нанесување на подготвителниот третман 
на сувите, оштетени делови. Се создава заштитна бариера за 
рамномерна покриеност. 

2.  СОВРШЕНА БОЈА 
За 100% покриеност и прекрасна, блескава трајна боја  нанесете од 
од крем бојата од коренот до врвовите

3. ТРЕТМАН ЗА НЕГА ПО БОЈАДИСУВАЊЕ - ЈА ЗАЈАКНУВА БОЈАТА
На крај, нанесете од балсамот за после боење со потхранувачки шеа 
путер и исплакнете.

дознајте повеќе на http://haircolor.avon.com/
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ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

Сонувате за уредна и обликувана коса? 
Со Avon тоа е лесно. Негувајте ја вашата 
коса со соодветни производи и постигнете 
неверојатни резултати: импресивен волумен, 
блескав сјај, прекрасна и долготрајна 
фризура.

Advance Techniques се професионални 
високо-квалитетни производи за нега на 
коса кои се создадени да ви помогнат да ја 
добиете фризурата која ја посакувате и да 
ја откријат и истакнат природната убавина 
на косата. Тајната на нашите производи 
за обликување на косата е во 3-те фази на 
обликувањЕ И ПРИдобивките од секоја фаза.

1. основна - се создава волумен, форма и 
се зголемува еластичноста на косата, ја 
подготвува косата за понатамошните фази на 
обликување.

2. креирање - ја дефинира и обликува 
фризурата -благодарение на специјалните 
третмани - како што се оние нагласување 
на формата на косата, за извиткување на 
кадриците, или за обликување на брановите.

3. финиш– зацврстува и и дава сјај на косата
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ЕЕ СОСО ППРЕРЕКРКРАСАСНАНА К КОСОСААПРРИВИВИВЛЕЛЕЛЕЧЕТЕ ВНИИМАМАНИНИЕЕ

 AGE RETREAT
90%* од жените се согласија дека системот  

ја прави косата помлада и цврста 

КОМПЛЕКСОТ СО МЛАДЕШКИ ПЕПТИДИ 
НА ЛИНИЈАТА AGE RETREAT’S  активно ја 
потхранува косата од коренот и ја прави 
поцврста, со поголем волумен, помазна 
и со дополнителна хидрантност за само 
една недела.

ПРОБЛЕМ: 
Тенка, слаба, 

безживотна коса.

ТРЕТМАН:
■ Чисти
Користете го Подмладувачкиот шампон кој нежно ја чисти 
косата и ја задржува бојата и хидрантноста, правејќи ја 
косата помлада, помека и поздрава. 
■ Потхранува
По шампонирањето нанесете го Подмладувачкиот треман 
кој се плакне. Лесен подмладувачки хидрантен третман 
кој се плакне, формулиран со антиоксиданти и хранливи  
состојки кои ја одржуваат косата здрава и ја заштитуваат од 
секојдневно оштетување. 
■ Обновува и заштитува
По миење и сушење на косата, нанесете го 
Ревитализирачкиот третман. Оваа двојна формула дава 
долготраен ефект на цврста коса и помага во намалување 
на опаѓањето на косата, предизвикано од чешлање и 
четкање. 

* 1 неделно испитување на корисниците 08-980 со 101 учесник

1. ШАМПОН 
– го третира 
скалпот и 
видливиот дел на 
косата

2. ПОДМЛАДУВАЧКИ 
ТРЕТМАН КОЈ 
СЕ ПЛАКНЕ – го 
третира скалпот и 
почетниот „жив“ дел  
од косата

3. РЕВИТАЛИЗИРАЧКИ 
ТРЕТМАН
– ја третира косата 
од коренот и 
длабокиот „жив“ 
дел од косата

ПОТТИКНЕТЕ
ЈА МЛАДОСТА НА КОСАТА
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ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

VOLUME

ПРОБЛЕМ: 
Ретка, тенка, свената коса на која 

и недостига волумен.

ТРЕТМАН:
■ Чисти
Користете го Шампонот за поголем волумен кој 
темелно ја чисти косата од маснотии. 
Нежната формула на Шампонот за бојадисана 
коса ја чисти површината на косата и 
истовремено ја штити бојата на косата од 
избледување.

■ Зголемува
По шампонирањето, нанесете го Балсамот за 
поголем волумен, кој го подигнува волуменот 
на косата, давајќи му на секое влакно поголем 
дијаметар.

■ Подигнува
За поголем волумен користете го Тоникот за 
подигнување на тенката коса од коренот. 
Напрскајте по целата должина на мокра коса.

Линијата Volume содржи производи со 
револуционерен Body Polymer комплекс 
на природни растителни протеини и 
јаглехидрати кои веднаш и даваат на 
косата два пати поголем волумен. 

ПРОТЕИНСКИТЕ 
МОЛЕКУЛИ 
ЈА ПОДИГААТ 
КОСАТА ОД 
КОРЕНОТ

СТРУКТУРНИТЕ 
ПОЛИМЕРИ 
ГО ОБВИВААТ 
СЕКОЕ ВЛАКНО 
ДАВАЈЌИ И НА 
КОСАТА ПОГОЛЕМ 
ВОЛУМЕН

Двојно поголем волумен!* 

ИМПРЕСИВНО

БУЈНА 
КОСА
*Лабораториско тест мерење број  0000018702 на прамени коса со користење 
на шампонот и балсамот за волумен и пената за поголем волумен за тенка коса.
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TURN HEADS WITH RAVISHING HAIR

Го зголемува сјајот на косата за 
93%  ја прави косата здрава, 

сјајна и регенерирана*. 

ПРОБЛЕМ: 
Избледена боја без 

сјај.

ТРЕТМАН:
■ Чисти
Користете го Daily Shine Шампонот за да ги отстраните 
оштетувањата предизвикани од производите за 
обликување или пак загадувањето.

■ Заштитува
По шампонирање, нанесете Daily Shine балсам кој не се 
плакне за сите типови на коса за обновување на косата 
кој помага за отплеткување на косата и ја прави лесна за 
обликување. Косата станува мека и сјајна.
Нежната формула на Шампонот за бојадисана коса ја 
чисти површината на косата и истовремено ја заштитува 
бојата на косата од избледување.

■ Сјај
По шампонирањето, исушете ја косата со крпа и 
нанесете од Серумот за суви врвови за ги измазните и да 
им дадете сјај на сувите врвови.

Комплексот MULTI-SHINE може да го 
подобри изгледот на уморната коса  
преку редовна доза на про-витамини 
кои ја потикнуваат хидрантноста. Ова 
помага во затворањето на кутикулите 
на косата, штитејќи ја структурата 
на косата и давајќи и здрав сјај.

БЛЕСКАВА 

ЗДРАВА КОСА
*  Инструментално тестирање број  0000012079 на прамени коса со користење на  Advanve Techniques 

Daily Shine шампонот, балсамот и спрејот за посјајна коса.

СОВРШЕНО ЈА 
ИЗМАЗНУВА 
КОСАТА

И ДАВА НА 
КОСАТА ЗДРАВ 
СЈАЈ

DAILY SHINE
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ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

COLOUR PROTECTION
Бојата трае 6 x подолго!*

ПРОБЛЕМ: 
Избледена боја и 

недостаток на сјај.

ТРЕТМАН:
■ ЧЧисти
Шампонот за бојадисана коса има нежна формула која 
помага во чистење на површината на косата и истовремено 
ја штити од избледување на бојата.
■ Ја одржува бојата
По шампонирањето, нанесете го Балсамот за бојадисана коса 
кој го враќа природното ниво на хидратација и сјај. истовремено 
правејќи ја косата мазна и мека на допир.
■ Долготрајна боја
Задржете ја вашата боја и продолжете го сјајот на бојата со 
користење на Маската за бојадисана коса. Нанесете на 
сува коса.
■ Обновување на бојата
Нанесете Lock-in третман за бојадисана коса кој 
овозможува  6х  поголема заштита од избледување на бојата 
(поради миење)*. 
 
* Со користење на Шампонот и Третманот за бојадисана коса Advance Techniques 
во споредба со употреба само на обичен шампон. Индивуалните резултати може 
да варираат.

БЛЕСКАВА

БОЈА
* Со користење на Шампонот и Третманот Color Protection 
за бојадисана коса и Lock-In третманот за бојадисана 
коса во споредба со употреба на само обичен шампон. 
Индивидуалните резултати може да варираат. 

ЗАШТИТНИОТ 
СЛОЈ И ДАВА 
СОВРШЕН СЈАЈ 
НА БОЈАТА

СЕ ЗАДРЖУВА 
ВО ПИГМЕНТИТЕ 
НА БОЈАТА ЗА 
КОСА И ГО 
ПРОДОЛЖУВА 
НЕЈЗИНОТО 
ТРАЕЊЕ

COLOUR PROTECTION, со Color Shield 
технологијата која допрва ќе биде 
патентирана штити од измивање на 
бојата со миењето на косата. Бојата 
трае многу подолго, останува свежа 
и одржува длабок, фантастичен сјај!   

_02NVT_PA1111_014_MK_p   14_02NVT_PA1111_014_MK_p   14 8/19/11   4:14 PM8/19/11   4:14 PM



?

Н
ЕГ

А
 И

 М
И

ЕЊ
Е 

Н
А

 К
О

С
А

ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

BEAUTIFULLY BEHAVED
Совршен облик 

за 3 денови*

Револуционерната линија BEAUTIFULLY 
BEHAVED со Lotus Shield технологија 
создава микро тенка, но трајна бариера 
помеѓу влагата и вашата коса, со тоа што 
косата останува без електрицитет  дури и 
по неколку миења. Косата е неверојатно 
лесна за обликување, мека и мазна на 
допир.

ПРОБЛЕМ: 
Нескротлива, тешка за обликување 

коса, наелектризирана и со 
разлетани прамени.

ТРЕТМАН:
■ Чисти
Користете го Шампонот Beautifully Behaved кој нежно ја чисти 
косата.

■ Измазнува
По шампонирањето нанесете го Балсамот Beautifully Behaved 
за да ја измазните косата и да ја вратите хидратацијата за мек, 
луксузен допир.

LOTUS SH I ELD ТЕХНОЛОГИЈА - 
ИНСПИРИРАНА ОД ВОДООТПОРНАТА 
МОЌ НА ЛОТУСОВИОТ ЛИСТ, СОЗДАВА 
ЗАШТИТНА БАРИЕРА КОЈА ЗАШТИТУВА 
ОД ВЛАЖНОСТА И ДРЖИ ВАШАТА 
ФРИЗУРА.

*Научно тестирање на корисниците број  0000018091 на 100 учесници, со користење на целата колекција 
AdvanceTechniques Beautifully Behaved.

КОСА
-СОВРШЕНА ЗА ОБЛИКУВАЊЕ штити

 о
д 

вл
а

ж
но

ста, ја држи ваш
а

та
 ф

ризура
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*Научно тестирање на корисниците број  0000018091 на 100 учесници, со користење на целата 
колекција на AdvanceTechniques Beautifully Behaved.

СВИЛЕНКАСТО
МАЗНА 
коса под контрола

ТРЕТМАН СО LOTUS 
SHIELD ТЕХНОЛОГИЈА

СОВРШЕН
ОБЛИК 
ЗА 3 ДЕНОВИ*

•  формулиран со Lotus Shield технологија  
која созадава невидлив штит од 
влажноста

•  вашата фризура изгледа беспрекорно 
без оглед на временските услови

•  веднаш ја измазнува косата и ја прави 
сјајна и лесна за обликување

■ Финиш
Нанесете од третманот Beautifully Behaved 
со Lotus Shield  технологија на чиста, 
влажна или мокра коса за косата да биде 
лесна за обликување дури и по неколку 
миења.

ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

Н
ЕГ

А
 И

 М
И

ЕЊ
Е 

Н
А

 К
О

С
А

штити

 о
д 

вл
а

ж
но

ста, ја држи ваш
а

та
 ф

ризура

_02N0P_PA1111_010_MK_p   10_02N0P_PA1111_010_MK_p   10 8/18/11   11:23 AM8/18/11   11:23 AM



wwwwww

?
ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

ПРОБЛЕМ: 
Сува, кршлива и 

оштетена коса 

 DAMAGE REPAIR
Ја обновува косата дури до 95%!*

РЕЖИМ:
■ Миење
Нежно измијте ја косата со Шампонот Damage Repair  за 
зајакнување и обновување на слабата коса.

■ Потхранување
По шампонирањето, потхранете ја косата со Балсамот 
Damage Repair за да ја врати хидрантноста, да ја измазни 
и зацврсти надворешната обвивка на косата 

■ За многу сува коса
На секои 2-3 миења нанесувајте ја Маската за сува или 
оштетена коса или 5 дневниот обновувачки третман за 
сува или оштетена коса. На овој начин  ја зацврстувате не 
само надворешната обвивка на косата туку и коренот.

Уникатниот обновувачки комплекс 
на линијатаа линијата DAMAGE REAPIR 
длабински  ја третира косата и ги 
обновува сувите и расцветани врвови. 
Истовремено ја зајакнува, измазнува и 
омекнува косата. Со редовно користење 
косата ќе го врати нејзиниот здрав и сјајен 
изглед.

 

ГИ ОБНОВУВА 
ОШТЕТУВАЊАТА 
ВО ВНАТРЕШНАТА 
И НАДВОРЕШНАТА 
СТРУКТУРА НА 
КОСАТА

СЈАЈНА И 
СВИЛЕНКАСТО 
МАЗНА КОСА 
СО ЗДРАВ 
ИЗГЛЕД

ЦЕЛОСНА 

ОБНОВА
*Лабораториско тест мерење број  0000017845 на прамени коса со користење на  Advance Techniques Damage 
Repair шампонот, балсамот и третманот за расцветани врвови за сува и оштетена коса.
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НАПРЕДЕН  
ТРЕТМАН ЗА ОБНОВА 
НА КОСАТА

ГИ РЕШАВА 
ПРОБЛЕМИТЕ 
НА ОШТЕТЕНАТА КОСА 
ЗА 3 ДЕНОВИ

•  ги поправа оштетувањата 
предизвикани со обликување, хемиско 
третирање и четкање на косата

•  длабоко ја потхранува косата, 
ја прави свиленкаво цврста и здрава

ја измазнува 
површината

го зацврстува 
коренот

го обновува 
сувите врвови

■ Обнова 
Нанесете мала количина на сува или 
мокра коса, фокусирајќи се на врвовите. 
Не плакнете.

ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

ОБНОВЕНА 
УБАВИНА
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Косата е најкарактеристичното нешто 
на секоја жена..  Убавата коса ви дава 
самодоверба, ве прави атрактивни и 
го отсликува вашиот стил и личност.  
Грижете се за вашата коса со користење 
на веќе докажаните  производи за нега 
на коса со напредна технологија од  
Advance Techniques.

ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

Како резултат на долгогодишни истражувања и 
револуционерни откритија Avon создаде иновативна формула  
која го активира процесот на обновување кој е неопходен 
за справување со различните проблеми кои се јавуваат кај 
косата. Резултатот е: нега на косата, производи за обликување 
на косата и производи за бојадисување на косaта  кои ја 
прават косата здрава и убава. Навистина иновативна линија,  
Advance Techniques се издвојува од другите со нејзината 
импресивна ефикасност и едноставност при користење.

Користете го овој прирачник и  одберете ги производите 
кои се соодветни за вашите потреби и барања. Искусете 
ја најдобрата нега на коса и имајте коса за која од секогаш 
сте сонувале.

НЕГА 
НА КОСА СО

AVON
Колекцијата на Advance Techniques опфаќа долга листа на 
производикои видливо го подобруваат изгледот на вашата 
коса,, ја заштитуваат бојата, ја враќаат еластичноста и 
мазноста, и исто така ја  зајакнуваат косата и даваат волумен.  
Advance Techniques не само што ги следи најновите трендови 
во обликувањето и бојадисувањето на косата, исто така 
ви овозможува да постигнете неверојатни резултати со 
долготрајни ефекти

ADDITIONAL INFOR
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 DAILY 
SHINE

за сите типови на коса

 DAMAGE 
REPAIR

за сува и оштетена коса

  AGE AGE 
RETREATRETREAT

 VOLUME

за тенка коса

ИМПРЕСИВЕН 
ВОЛУМЕН НА 
КОСАТА

Име на 
линијата

ЗАЧУДУВАЧКИ 
ДОЛГОТРАЈНА ФРИЗУРА

 BEAUTIFULLY 
BEHAVED

за нескротилива коса, 
тешка за обликување

Најновата Lotus Shield 
технологија веднаш го 
скротува еликтрицитетот, 
создава бариера помеѓу 
влагата и вашата коса и 
ја прави косата лесна за 
обликување.

Комплексот Multi-Shine веднаш 
го зголемува сјајот на косата за  
93% правејќи ја косата здрава, 
сјајна и регенерирана*.

БЛЕСКАВО СЈАЈНА, 
ЗДРАВА КОСА

Комплексот со младешки 
пептиди активно ја потхранува 
косата од коренот и ја прави 
поцврста, со поголем волумен 
за само една недела.* 

единствен комплекс кој ја 
обновува косата и до  95%, 
косата повторно станува 
лесна за обликување*

ЗДРАВА КОСА СЕ 
ДО ВРВОВИТЕ

за тенка, слаба и 
безживотна коса

НЕВЕРОЈАТНО ЦВРСТА И 
ЕЛАСТИЧНА КОСА

Body-Polymer комплексот 
веднаш ја подигнува 
косата и и дава двојно 
поголем волумен.

ДЛАБОКА БОЈА И 
ИНТЕНЗИВЕН СЈАЈ КОИ 
ТРААТ ПОДОЛГО

за бојадисана коса

COLOUR 
PROTECTION 

Color Shield 
технологијата помага во 
одржување на бојата, 
бојата трае подолго, 
останува свежа и 
енергична по целата 
должина.

Откријте го богатото портфолио на производи за нега на коса кои совршено одговараат на различните потреби на вашата коса.
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Тип на 
коса

Формула

Резултат

Колекција 
на 

производи 
за нега на 

коса

* информации за 
секоја се дадени 
на страниците за 

секоја линија

ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

_02MRR_PA1111_002_MK_p   2_02MRR_PA1111_002_MK_p   2 8/18/11   9:17 AM8/18/11   9:17 AM



2.1

2.0

MAHOGANY GOLDEN BROWN

6.56

7.4

5.65

4.6

3.6

7.53

4.5

БО
ЈА

Д
И

С
УВ

А
Њ

Е 
Н

А
 К

О
С

А
   

   
   

ПРИВЛЕЧЕТЕ ВНИМАНИЕ СО ПРЕКРАСНА КОСА

94%* 

забележаа дека 
косата е посјајна 
и со природна 
и рамномерна 
боја

ОООООГГГНННЕЕЕЕНННННИИИИ 
ЦЦЦЦЦЦРРРРРРВВВВВВЕЕЕЕННННННООООООКККККОООССССССССИИИИИИИИ

секогаш модерни 
црнки

ПРИРОДНО ЦРНА

СИНО ЦРНА

ТЕМНО МАХАГОНИ КАФЕНА

СРЕДНО КАФЕНА

СВЕТЛО МАХАГОНИ ЦРВЕНА

СВЕТЛО БАКАРНА

МАХАГОНИ ЗЛАТНО КАФЕНА

ТЕМНО МАХАГОНИ ЦРВЕНА

ТЕМНО КОСТЕНЛИВА

Од енергизирачка махагони ЦРВЕНА до софистицирана  ЦРНА како кадифе 
- широката палета на феноменалните нијанси на боите за коса на  Avon 
импресионираат со прекрасна длабока боја и интензивен сјај давајќи и 
на косата природен здрав изглед. Уникатната формула гарантира трајна, 
рамномерна боја од коренот во врвовите.

*30 дневно 
тестирање на 
корисниците 
09 - 1069 со 750 
учесници
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